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Tror kvotegrep fra
regjeringa vil bremse
nedgangen i melkebønder

Færre bønder: Antall melkebønder har stupt de siste årene. Nå er spørsmålene om den nye regjeringen kan snu trenden. 

Christian Anton Smedshaug i Agri
Analyse tror regjeringens nye politikk
vil kunne bremse nedgangen i antall
melkebønder, men ikke stoppe.
Daglig leder i Agri Analyse,
Christian Anton Smedshaug,
mener regjeringens plattform
lover godt, og kan bremse den
utviklingen vi har sett i mange
år.
– Jeg tror ikke det vil snu, men

jeg tror det vil bremse nedgangen, sier Smedshaug.
Nationen har omtalt at den
nye regjeringen har varslet
store endringer i landbrukspolitikken framover. En tidfestet
opptrappingsplan, investe-

ringspakke til å bygge om fra
båsfjøs til løsdriftsfjøs og et nytt,
redusert kvotetak på produksjon av melk.
Tidligere i år har Nationen
sett på utviklingen i norsk melkeproduksjon. På 20 år har antall melkebønder gått fra over
22.000 til om lag 7500 melkebønder. Antallet har stupt under
både rødgrønne og blåblå regjeringer.

Reduserte kvotepriser
Analyser de har gjort i Agri

Analyse har fremskrevet at med
utviklingen som har vært de
siste årene, ville man endt opp
med om lag 3500 melkebønder i
Norge i 2030 mot dagens drøye
7000.

– Antakeligvis får vi nå et
sluttpunkt i 2030 som er mye
nærmere 7000 enn 3500 melkebønder, men det forutsetter
at det blir kraftfulle virkemidler
både på investeringer og inn-

Opptrappingsvedtak
«Hurdalsplattformen er sterk på landbruk, og det er i
praksis et nytt opptrappingsvedtak som legges til rette
for her.»
Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse
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Rapport:
Svakere boligprisvekst de
neste årene
BOLIGPRISENE
På landsbasis vil boligprisene stige 6,9 prosent
mellom 2022 og 2024,
ifølge en rapport fra
Samfunnsøkonomisk
analyse.

er
Lavere priser: Redusert kvotetak kan føre til lavere priser på
melkekvoter, spår Smedshaug i Agri Analyse.  Foto: Mariann Tvete

Det er langt svakere enn hva
veksten har vært, ifølge Dagens Næringsliv.
– Det er flere tegn til at prisnivået begynner å nærme seg
en smerteterskel, da særlig i
Oslo, sier sjeføkonom Andreas
Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse.
Til sammenligning venter
analyseselskapet en årsvekst
for 2021 på 10,3 prosent på
landsbasis.
Oslo-prisene er ventet å
stige 8,8 prosent mellom 2022
og 2024, Så følger Viken med
7,7 prosent. Lavest vekst er det
ventet i Troms og Finnmark,
med 3,5 prosent.
Til Avisa Oslo sier administrende direktør Carl Geving i
Norges Eiendomsmeglerforbund at en svakere prisutvikling er noe de i i utgangspunktet mener er bra.
Han er bekymret for husholdinger med lav inntekt,
som har problemer med å
komme seg inn på boligmarkedet. Geving etterlyser flere
små leiligheter
– Svaret er å bygge mer variert. Det er ikke snakk om bøttekott, men gode boliger med
en størrelse som gjør at flere
har råd til å kjøpe. I tillegg må
vi se på alternative boformer
og løsninger med kollektive
elementer, sier han. ©NTB

Fakta
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tektsløft parallelt, sier Smedshaug til Nationen.
Et av tiltakene regjeringen
har varslet i Hurdalsplattformen er å redusere kvotetaket på
produksjon av melk fra 900.000
liter og ned mot 500.000 liter.
Det betyr at regjeringen ønsker
færre store gårdsbruk.
I dag har flere allerede passert grensen på 500.000 liter.
Smedshaug tror det kan føre til
reduserte priser på melkekvoter
på grunn av at det blir færre potensielle kjøpere.

– I første omgang vil mange gå
ut av kjøpegruppa, så det vil trolig redusere kvoteprisene noe,
sier han.

Trengs to milliarder i året

Smedshaug sier at en eventuell utkjøpsperiode hvor de med
større kvoter kan selge deler av
kvotene sine til staten, i så fall
kan føre til en omfordeling fra de
store til de små brukene.
Han tror ikke nødvendigvis
det vil føre til at det blir flere små
og mellomstore bruk, men at det

Kan bremse nedgangen: Christian Anton Smedshaug er daglig
leder i Agri Analyse og tror den nye regjeringsplattformen kan
slå positivt ut for distriktsjordbruket.  Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

gjør det lettere for mindre bruk å
overleve uten å øke volumet.
– For å ta vare på et variert
jordbruk over hele landet, så er
dette antakelig avgjørende. Hvis
man hadde fortsatt med dagens
kurs, kunne norsk produksjon
vært dekket av 1600–1700 bruk
på 900.000 liter. Dette gir et klart
signal til sektoren at de ønsker å
ta vare på et familiedrevne, ikke
altfor store, gjennomsnittsbruk,
sier Smedshaug og legger til:
– Hurdalsplattformen er sterk
på landbruk, og det er i praksis

et nytt opptrappingsvedtak som
legges til rette for her. Det vet vi
også SV er med på, så det har de
flertall for.
Når det gjelder investeringspakken for å bygge om fra båsfjøs
til løsdrift er det derimot ikke
kommet fram hvor stor denne
potten blir. Smedshaug mener
det vil være nødvendig med opptil to milliarder årlig for å få til et
virkelig løft.
Lars Bilit Hagen
lars.hagen@nationen.no

Selskapet Samfunnsøkonomisk analyse anslår at
boligprisene vil øke slik i
de ulike fylkene i perioden
2022–2024. Tall i prosent.
○○ Oslo: 8,8
○○ Viken: 7,7
○○ Trøndelag: 6,5
○○ Vestland: 6,1
○○ Agder: 6,1
○○ Rogaland: 6.0
○○ Nordland: 5,8
○○ Vestfold og Telemark: 4,8
○○ Møre og Romsdal: 4,3
○○ Innlandet: 4,2
○○ Troms og Finnmark: 3,5
For hele landet under ett
anslås veksten å bli 6,9 prosent.
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Leiligheter: Sjeføkonom
Andreas Benedictow tror
boligprisnivået begynner
å nærme seg en smerte
terskel. 
Foto: NTB

